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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Boztepe’de doğayla uyumlu inşa edilen ‘Dört Mevsim
Bulutlara Dokunun’ projesinin peyzaj ihalesi yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Hilmi Güler, “Boztepe’nin cazibesini artıracak 5 aşamadan oluşan projenin birinci etabı
tamamlandı. Diğer 4 projeyi de hayata geçirdiğimizde, Türkiye’nin tartışmasız en güzel seyir
terasına dönüşecek” dedi. Karadeniz Bölgesi ve Ordu’nun en önemli cazibe merkezlerinden
olan Boztepe’ye yapılan turizm yatırımları hız kazandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından
Ordu’nun şehir terası Boztepe’de projelendirilen “Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi’nin
yapısal projesinin tamamlanmasının ardından, peyzaj ihalesi de yapıldı.
PEYZAJ İHALESİ TAMAMLANDI
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan yatırımlarla, Boztepe’nin
artık yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi odağı haline gelmeye başladığını vurguladı.
Boztepe’nin turizm potansiyelini artırmak için çalışmaların hız kazandığına vurgu yapan Başkan
Güler, ““Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi kapsamında, 11 dairelik 5 adet villa tipi otel ile
1 adet restoranın yapımı tamamlandı. Şimdi ise Etüt ve Projeler Dairemiz tarafından hazırlanan
peyzaj projemizle ilgili ihaleyi yaptık. Kısa süre içerisinde peyzaj çalışmalarına başlayacağız. ”
diye konuştu.
5 AŞAMADAN OLUŞAN PROJE HAZIRLANDI
Beş aşamadan oluşan projelerle, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceklerini dile getiren
Başkan Güler, “Birinci aşama olan ‘Bulutlara Dokunun Projesi’nin yapısal projesi tamamlandı.
Şimdi ise peyzaj düzenlemesine başlıyoruz. İkinci aşamada, yayalaştırma, üçüncü aşamada
yöresel ürünlere ait satış birimlerinin oluşturulması, dördüncü aşamada Boztepe’yi arkadan
dolaşacak alternatif yol güzergâhı, beşinci aşamada ise önümüzdeki günlerde açıklayacağımız
sürpriz bir projemiz yer alıyor. Ayrıca Boztepe’ye ulaşımı sağlayan ve üç şeride çıkardığımız
yolda da çalışmalarımız son hızıyla sürüyor. Tüm bu projelerimiz tamamlandığında Boztepe’nin
güzelliğine güzellik katacağız” şeklinde konuştu.
ORDU’NUN TURİZM DEĞERLERİ ORTAYA ÇIKARILIYOR
Turizm alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Güler, “Hem doğal
güzelliklerimizi ön plana çıkarmak, hem de tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak için
çalışmalarımız var. Kurul Kalesi’nde kazı çalışmalarımız sürüyor. Yine Yason Burnu ile ilgili
projelerimiz var. Mesudiye, Fatsa ve Ünye’de arkeolojik kazılar düşünüyoruz. Turistik tesislerle,
denizin kullanılmasıyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Çambaşı Yaylası’nda işadamlarımızla
birlikte yeni bir otelin temelini attık. Misafirlerin otellerin dışında da kalabilecekleri,
eğlenebilecekleri ve dinlenebilecekleri mekânlar son derece önemli. Bununla ilgili de
çalışmalarımız var” diye sözlerini tamamladı.
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